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BUITENGEWONET£RGADËRIN«

NEDERLAOSCHEENTOMOLO&ISCHEVEREENiaiNa
,

gehouden te Leiden den 5 November 1870, des

middags ten half 1 ure.

Voorzitter Mr. S. G. Snellen van Vollenhoven.

Tegenwoordig zijn bovendien van het Bestuur de beeren Mr.

H. W. de Graaf, Vice-president; Lodeesen, Penningmeester;

Ritsema, Bibliotbecaris en van der Wulp, Secretaris; en van de

verdere Leden: de beeren Dr. RauwenbofF, Dr, Herklots, Prof.

Selenka, de Man, Everts, Dr. Aronstein , N. H. de Graaf , Kinker,

Marshall, Vetb, Brants, Snellen, Dr. Piaget, Heylaerts, Mr, Bij -

leveld en G M. de Graaf.

De beeren Dr. M. C. Verloren van Themaet en Baron Lewe

van Middelstum hebben zich schriftelijk verontschuldigd, even

als de beer Mr. W. Albarda , die daarbij tevens eeuige beden-

kingen heeft in 't midden gebragt omtrent het op deze bijeen-

komst te behandelen reglement.

De Voorzitter opent de vergadering en wijst op hetgeen in

de jongste zomervergadering is besproken omtrent de bibliotheek

TIartogh Heys van de Lier \ onder anderen dat het beheer en

' Zie het verslag dier vergadering, opgenomen in het Tijdschrift voor Entomologie ,

2e serie, deel VI, blz. 9 en volg.
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toezigt op die bibliotheek eene regeling bij de wet vereischt,

met welk doel de tegenwoordige vergadering is belegd. Hij

herinnert verder, dat met de circulaire tot het bijeenroepen van

deze vergadering, tevens door het Bestuur een concept-reglement

is verzonden, ten einde de leden in staat te stellen, reeds vooraf

een oordeel te vestigen omtrent de vast te stellen bepalingen.

Kort daarop is door twee leden der Vereeniging, de beeren

Snellen en Piaget , een ander concept opgemaakt en aan de

leden medegedeeld. Het verschil tusschen die beide ontwerpen

ligt hoofdzakelijk daarin , dat de bepalingen door het Bestuur

voorgesteld, behoudens enkele uilzonderingen, meer uitsluitend

betrekking hebben op de bibliotheek Hartogh Heys, terwijl op

de oorspronkelijke boekerij der Vereeniging de artikels 49—S5

der wet zouden van toepassing blijven ; en het ontwerp van de

beeren Snellen en Piaget daarentegen ten oogmerk heeft, een

algemeen reglement voor de beide bibliotheken vast te stellen,

zoodat ook de voorschriften, die te dezer zake reeds in de wet

zijn opgenomen , in dat reglement worden herhaald en waar dit

noodig is, gewijzigd. Hoewel geenszins het nut miskennende

van een reglement, waarin alle bepalingen rakende de bibhotheek

bijeen worden gevonden, was het Bestuur uitgegaan van het

denkbeeld, dat zooveel mogelijk moest vermeden worden, in

eene wet, die naauwelijks eenige maanden in werking was

getreden, nu reeds weder veranderingen te brengen; hetgeen

zou geschieden , indien het concept der beeren Snellen en Piaget

wierd aangenomen. Intusschen , welk der beide ontwerpen ook

tot wel wierd verheven, de eindresultaten zullen nagenoeg de-

zelfden zijn, zoodat het hier voornamelijk slechts den vorm geldt.

Het Bestuur zal dan ook gaarne aan de beslissing der vergade-

ring overlaten, aan welk der beide ontwerpen zij haren meesien

bijval schenkt, ten einde dit alsdan artikelsgewijze in discussie

Ie brengen.

De heer Piaget geeft nog eenige nadere toelichtingen en be-

toogt, dat zoo al zijn concept de wet zou doen wijzigen, dit

althans op een enkel punt ook met het concept van het Bestuur

hel geval is, wijl ook daarin van art. 51 der wet, betreffende
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het slempeleii der boeken, wordt afgeweken, iets wat in de ge-

geven omstandigheden niet anders kan, als zijnde het gevolg van

eene der voorwaarden, waarop de Vereeniging de bibliotheek

Hartogh Heys heeft aanvaard.

Naar aanleiding van het bestaande verschil van gevoelen, wordt

door Dr. Herklots voorgesteld, om eenvoudig aan het Bestuur

over te laten het opmaken van eene instructie voor den Biblio-

thecaris en van een reglement op het gebruik der bibliotheek,

en deze alsdan op de eerste zomervergadering vast te stellen.

Daartegen wordt echter aangevoerd , dat op die wijze de zaak

voor 't oogenbHk zonder regeling, en dientengevolge de zoo be-

langrijke bibliotheek Hartogh Heys nog eenige maanden voor de

leden gesloten zou blijven.

Dr. Rauwenhoff steil daarom voor, dat de vergadering nu

reeds eene beslissing neme, maar dal die beslissing slechts als

eene voorloopige worde aangemerkt, en op de eerstvolgende

zomervergadering, nadat men gedurende eenigen tijd gelegen-

heid heeft gehad de gemaakte bepalingen in hare werking na te

gaan, eerst definitief een reglement worde vastgesteld. Het voor-

stel van den heer Rauwenhoff wordt in stemming gebragt en

met 18 tegen 5 stemmen aangenomen, ten gevolge waarvan dat

van den heer Herklots is vervallen.

Hierop wordt de vraag behandeld, welk der beide ontwerpen,

dat van het Bestuur of dat van de beeren Snellen en Piaget,

den bijval der vergadering mag wegdragen, en blijkt het, na

eenige discussie, dat zich 14 stemmen verklaren voor hel laatste

ontwerp en 7 stemmen voor dat van het Bestuur; weshalve het

concept-reglement van de beeren Snellen en Piaget als grondslag

voor de verdere beraadslagingen wordt aangenomen.

Vervolgens tot de behandeling der afzonderlijke artikelen over-

gaande , worden deze , na eenige korle discussiën en behoudens

enkele wijzigingen, allen aangenomen. Die wijzigingen bepalen

zich hoofdzakelijk tol het volgende. Bij ait. 2 was voorgesteld
,

dal de Bibliothecaris onder zijne persoonlijke verantwoordelijkheid

mei de zorg over de bibliotheek zou belast zijn; de woorden:

«onder zijne persoonlijke verantwoordelijkheid» zijn geschrapt, op
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grond dat volgens de wet , de leden van het Bestuur onderling

hunne werkzaamheden regelen en dus de aansprakelijkheid die

hier bedoeld wordt , op hen gezamenlijk rust. In hetzelfde ar-

tikel werd de toegang tot de bibliotheek alleen opengesteld in

tegenwoordigheid van den Bibliothecaris; dit is in dien zin ver-

anderd , dat de toegang wordt vergund door den Bibliothecaris

of diens plaatsvervanger uit de leden van het Bestuur. In art. 7

is bijgevoegd, dat het reçu, nadat de boeken in de bibliotheek

zullen zijn teruggekeerd, door den Bibliothecaris zal worden

teruggezonden aan hem die de boeken gebruikt heeft. In art. 8

eindelijk is het getal boekdeelen, die te gelijkertijd ter leen

kunnen ontvangen worden, op ten hoogsten vijf gesteld.

De Commissie, op de laatste zomervergadering benoemd, om

inmiddels en totdat er reglementaire bepalingen zouden zijn

vastgesteld, toezigt op de bibliotheek Hartogh Heys uit te oefenen,

brengt bij monde van den heer Marshall haar rapport uit, en

legt daarbij de lijst over van eenige boeken, die in den cata-

logus vermeld, maar niet aanwezig zijn gevonden, en waarom-

trent dus nog een nader onderzoek zal moeten worden gedaan.

De Voorzitter brengt hulde aan die Commissie voor den ijver en

de naauwgezetheid , waarmede zij hare taak heeft volvoerd , en rigt

tevens een woord van dankzegging aan den heer Herklots, die

met zooveel welwillendheid een tijd lang aan de bibliotheek der

Vereeniging eene plaats in zijn huis heeft gegeven en tijdelijk

de funcliën van Bibliothecaris op zich heeft genomen.

Onder de boeken, die bij het overnemen der bibliotheek Hartogh

Heys niet voorhanden zijn bevonden , behoort ook een exemplaar

van het werk van Macquart, «Diptères exotiques nouveaux ou

peu connus»-^ en daar het reeds gedane onderzoek weinig hoop

geeft, dat dit kostbare en moeijelijk in zijn geheel te verkrijgen

werk alsnog zal gevonden worden, biedt de Voorzitter aan,

daaraan te gemoet te komen, door het exemplaar, dat hij in

zijne eigene bibliotheek bezit, aan de bibliotheek Hartogh Heys

ten geschenke te geven. Met levendige erkentelijkheid en toe-

juiching wordt dit vrijgevige aanbod door de vergadering aan-

genomen.
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Verder deelt de Voorzitter mede , dat het Bestuur voornemens

is op de aanstaande zomervergadering nog twee eereleden voor

te stellen en dat zich twee nieuwe leden aan de Vereeniging

hebben aangesloten, te weten de beeren Mr. M. Piepers, hd

der regterlijke magt in Nederlandsch Indie, te Macassar, en

M. L, Ritsema, officier van gezondheid bij het IVederlandsch

Indische leger, thans tijdelijk te Leiden verblijf houdende.

Nadat Dr. Piaget den Voorzitter dank heeft gezegd voor zijne

doelmatige en onpartijdige leiding van deze bijeenkomst, wordt

de vergadering gesloten.

V E R S L A a

van de Wintervergadering
,

gehouden te Leiden den

5 November 1870, des avonds ten 6 ure.

Voorzitter Mr. S. G. Snellen van VoUenhoven.

Tegenwoordig met den Voorzitter , de beeren Heylaerts
,

Marshall, G. M. de Graaf, Dr. Rauwenboff", Dr. Piaget, Dr.

Hartogh Heys van Zouteveen, Prof. Berlin, Prof. Selenka , Groll,

Kinker, Veth, Waalewijn, Everts, de Man, Mr. Bijleveld, Dr.

van Hasselt, Ritsema, van der Wulp, Mr. H. W. de Graaf,

Lodeesen, Snellen, Brants en Dr. Aronstein. De heer W^eyen-

bergh heeft kennis gegeven verhinderd te zijn; ook van den

heer Mr. C. W. Hubrecht is schriftelijke mededeeliug ontvangen,

dat het hem leed doet deze vergadering niet te kunnen bijwonen.

De Voorzitter opent de bijeenkomst met eene korte toespraak,

waarin hij onder anderen mededeelt , dat van Prof. Hoffmann

twee boekwerken ten geschenke voor de biblioliieek zijn inge-

komen, als:


